
OFERTA DE TREBALL 
	
	
	
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), aplega l’experiència de més 

de 600 professionals i dóna servei a més de 1.000 empreses. R+D aplicat, serveis 

tecnològics, formació d’alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments 

professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites 

i mitjanes empreses de tots els sectors. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la 

innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix 

els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa.  

 

 

Més informació a www.eurecat.org 
 
	
Eurecat desitja incorporar al seu equip de Consultoria: 
  

 
	

PROMOTOR TECNOLÒGIC EXPERT EN TRANSFORMACIÓ DIGITAL 
 

	
	
Si el teu perfil professional s’ajusta a la descripció del lloc de treball, et convidem a que 
ens facis arribar el teu CV al departament de Recursos Humans: jobs@eurecat.org, 
indicant en la teva sol·licitud la referència: BDCST-01-18 
 
FUNCIONS i RESPONSABILITATS DEL LLOC DE TREBALL 

	
 
− Suport en la definició de l’estratègia comercial del departament i gestió de clients 
− Execució i coordinació de serveis de consultoria: definició estratègica, gestió de la 

innovació i plans de transformació digital 
− Implementació de l’estratègia de comunicació i màrqueting del departament 
− Desenvolupament del portfoli de serveis 
− Col·laboració i assessorament tecnològic a l’àrea comercial per identificar i crear 

noves oportunitats de negoci 
− Participació en  fires, congressos i jornades de difusió tecnològica per millorar el 

posicionament del  centre 
	 
	
FORMACIÓ 

	
	

- Enginyeria superior industrial o telecomunicacions 
- Valorables MBA o màster en gestió de la innovació 
- Coneixement en noves tecnologies i transformació digital  

	
EXPERIÈNCIA o CONEIXEMENTS 
 
- Amplia experiència desenvolupant les tasques anteriorment descrites 
- Experiència en la gestió de projectes i serveis de consultoria en clients privats. Molt 

valorables coneixements de l’entorn industrial 
- Coneixements en licitacions i projectes internacionals 

 
   Idiomes: 



 
- Anglès, Castellà, Català: Alt (imprescindible) 

 


